
 عملّية استشهادية على معسكر النريب

 جبهُة الّنصرة ألهِل الّشام

 من مجاهدي الّشام     

 في ساحاِت الجهاد    

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مدينة إدلب العز      

 أما بعد :ني احلمد هلل ناصر ادلؤمنني ومذل ادلشركني، والصالة والسالم على رسولو األمني إمام اجملاىدين سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو الكرام الطيب

وُد اجلبهة النفرَي جن فقد انتفضت كتيبة العز بن عبد السالم إحدى كتائب جبهة النصرة ألىل الشام يف إدلب العز ثأرًا ألطفال ادلسلمني يف احُلولة، إذ لَّب 
ضل اهلل العظيم، فهيؤوا للعدو النصريي الغاشم ضربة قاصمة بف -حفظو اهلل-الذي أعلَن عنو ادلسؤوُل العام جلبهة الّنصرة الشيخ الفاتح أبو حممد اجلوالين 

رصُد معسكر للجيش النظام القمعي، وبعد دراسة العملية من النواحي كلها، وجتهيز سيارة مفخخة ضخمة، تصدى لقيادهتا بطٌل من أ ل بطاحيث مت َ
يهم ة فاجلبهة االستشهاديني، ليوصلها إىل عقر دارىم يف ثاين أكرب معسكر للجيش يف قاطع إدلب ، وادلسمى )معسكر النريب(، وفجر سيارتو ادلفخخ

وكل ىذا كان بفضل اهلل وكرمو على جنود جبهة النصرة يف ادلب العز. فإَن األخ قد   –دمارا شامال   –حموِّاًل معسكرىم على حد وصف أحد ضباطهم 
د هلل حلمدخل إىل وسط معسكر جيشهم بتوفيق إذلي عجيب ونَفذ  فيهم لُيصّبحهم بادلوت والدمار ويذيقهم بعَض ما أذاقوا ادلسلمني من ىلع وفزع فا

 الكرمي ادلنان.

ت سيارة حضر نعم، ويف تفصيل أكرب للعملية نقول: إنو بعد استطالع موقع ادلعسكر ودراستو دراسة جيدة مت اعتماده ىدفًا لعملية استشهادية نوعية، فأ
م انطلق األخ االستشهادي بالسيارة باجتاه ادلعسكر حوايل الساعة  2112-6-1)زيل (عسكرية وبدأ التحضري لتفخيخها. ويف يوم اجلمعة ادلوافق لـ 

عاىل وليكتمل  تاخلامسة فجراً، لتأيت بعد برىة قصرية حلظة االنفجار الرىيبة اليت أحدثت يف الظغاة وأعواهنم ما ال تكفي الكلمات يف وصفو. وبفضل اهلل
سلت أر  العمل فقد كمن جنود جبهة النصرة خلط اإلمداد الذي سيأيت للمعسكر لنقل اجلرحى ومؤازرتو، ففجروا بفضل اهلل سبع عبوات ناسفة يف قوافل

 إلمداد ادلعسكر ادلتفجر على طريق سراقب.

ّدوا ما استطاعوا لري  إن ىذه العملية وما تالىا لن تكون بإذن اهلل يتيمة ليس ذلا ما قبلها أو ما بعدىا فجنود اجلبهة يف حال استعداد دائم وجتهيز متواصل،
 اجلراَح وادلوَت. و ذلذا النظام سوء عملو، وإن أملهم باهلل وحده ال بغريه أن ينصرىم على ىذا العدو الظامل الغاشم، وأن يذوق ىذا العدوُّ الرعَب واخلوفَ 

 واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون

 جبهة النصرة ألهل الشام

 من مجاهدي الشام

 في ساحات الجهاد

 القسم اإلعالمي 

 ال تنسونا من صالح دعائكم
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